
 

 

RESOLUÇÃO-RDC No- 57, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009 
 
Dispõe sobre o registro de insumos farmacêuticos ativos (IFA) e dá outras 
providências. 
 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento da ANVISA 
aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o 
disposto no inciso II e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado 
nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 
2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 
14 de abril de 2009, 
considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 
da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988; 
considerando que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, nos 
termos do art. 197 da Constituição, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle; 
considerando as disposições contidas na Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 
1976, e no Decreto n.º 79.094, de 5 de janeiro de 1977, acerca do sistema de 
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas os 
insumos farmacêuticos, correlatos e outros produtos; 
considerando a Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, que dispõe sobre as 
infrações à legislação sanitária federal e estabelece as respectivas 
penalidades; 
considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, conforme 
previsto pelo art. 2º da Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990; 
considerando a finalidade institucional da Anvisa de promover a proteção da 
saúde da população e o seu dever de coordenar o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, conforme estabelecido no art. 6º e nos incisos I, III e XXII 
do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999; 
considerando as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades estabelecidas 
na Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria n° 
3.916/MS/GM, de 30 de outubro de 1998, que busca garantir condições para 
segurança e qualidade dos medicamentos consumidos no país, promover o 
uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais; 
considerando as disposições contidas na Resolução n.º 338, de 6 de maio de 
2004, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, com definição de seus princípios e eixos 
estratégicos, entre os quais se incluem a qualificação dos serviços de 
assistência farmacêutica existentes e a construção de uma Política de 
Vigilância Sanitária que garanta o acesso da população a serviços e produtos, 
seguros, eficazes e com qualidade; 
considerando a Resolução RDC nº 249, de 13 de setembro de 2005, que 
dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Intermediários e 
Insumos Farmacêuticos Ativos; 



 

 

considerando o Programa de Insumos Farmacêuticos Ativos criado através da 
Resolução RDC no 250, de 13 de setembro de 2005; 
considerando a Resolução - RDC n.º 30, de 15 de maio de 2008, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de cadastro de insumos farmacêuticos ativos no 
âmbito da Anvisa; 
considerando a Portaria n° 978 de, 16 de maio de 2008, que dispõe sobre a 
lista de produtos estratégicos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, com a 
finalidade de colaborar com o desenvolvimento do Complexo Industrial da 
Saúde e institui a Comissão para Revisão e Atualização da referida lista; 
considerando a necessidade de regulamentar o registro de insumos 
farmacêuticos ativos no Brasil, a fim de aprimorar o controle da qualidade 
desses produtos no país e os requisitos sanitários para garantia de eficácia e 
segurança dos medicamentos, adotou a seguinte Resolução da Diretoria 
Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação: 
Art. 1o Aprovar o Regulamento Técnico para registro de Insumos 
Farmacêuticos Ativos (IFA) no Brasil, nos termos do ANEXO desta Resolução. 
Art. 2o Os insumos farmacêuticos ativos, inclusive os importados, após o 
período de adequação de que trata o art. 3º deste regulamento, não poderão 
ser industrializados, expostos à venda ou comercializados no país antes de 
registrado pela Anvisa, exceto insumo farmacêutico ativo que será utilizado 
para pesquisa científica ou tecnológica, bem como para a pesquisa e 
desenvolvimento de formulações. 
§ 1o Será facultativo o registro de insumos farmacêuticos ativos destinados 
exclusivamente a exportação. 
§ 2o O registro a que se refere o caput deste artigo terá validade por 5 (cinco) 
anos e poderá ser revalidado por períodos iguais e sucessivos, mantido o 
número do registro inicial. 
§ 3o A revalidação do registro deverá ser requerida no primeiro semestre do 
último ano do qüinqüênio de validade, contado da data de publicação do 
registro, considerando-se automaticamente revalidado, independentemente de 
decisão, se não houver sido esta proferida até a data do término daquela. 
§ 4o Será declarada a caducidade do registro do produto cuja revalidação não 
tenha sido solicitada no prazo referido no § 2º deste artigo. 
§ 5o O registro dos insumos farmacêuticos ativos de que trata esta resolução 
não será concedido quando não atendidas as condições, as exigências e os 
procedimentos previstos neste regulamento. 
§ 6o A Anvisa poderá, em caráter emergencial ou temporário, dispensar de 
registro insumos farmacêuticos ativos destinados ao uso exclusivo para a 
produção de medicamentos a serem utilizados em programas de saúde pública 
pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. 
I - A dispensa de registro dos insumos farmacêuticos ativos de que trata o 
parágrafo 5°, estará sob autorização exclusiva da Diretoria Colegiada da 
ANVISA, em ato formal e público subscrito pelo Diretor Presidente. 
Art. 3o As empresas estabelecidas no país que exerçam as atividades de 
fabricar ou importar insumos farmacêuticos ativos devem ajustar suas 
atividades ao disposto nesta Resolução, segundo cronograma aprovado pela 
Diretoria Colegiada, contendo, também, a relação de substâncias ordenadas e 
classificadas de acordo com os seguintes critérios de prioridade de adequação: 
I - Fármacos com baixo Índice Terapêutico. 
II - Fármacos produzidos no país. 



 

 

III - Fármacos constantes na lista de insumos estratégicos definidos pelo 
Ministério da Saúde. 
IV - Fármacos para a produção de medicamentos utilizados em Programas 
Estratégicos definidos pelo Ministério da Saúde. 
V - Fármacos para a produção de medicamentos descritos na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 
VI - Fármacos para a produção de medicamentos de dispensação em caráter 
excepcional. 
VII - Fármacos utilizados na produção pública de medicamentos para doenças 
negligenciadas, segundo definição do Ministério da Saúde. 
VIII - Fármacos utilizados na produção de medicamentos que pertençam às 
categorias terapêuticas dos antineoplásicos, antibióticos e imunossupressores. 
IX - Fármacos utilizados para a produção de medicamentos genéricos. 
X - Fármacos utilizados para a produção de medicamentos da atenção básica à 
saúde. 
Parágrafo único. A publicação do cronograma de que trata este artigo será feita 
em ato normativo próprio da Diretoria Colegiada da Anvisa e que estabelecerá 
prazo para adequação. 
Art. 4o Os insumos farmacêuticos ativos presentes na composição de 
medicamentos importados, seja sob a forma de produto semi-elaborado ou 
acabado, devem ser registrados segundo o disposto nesta norma. 
Art. 5o O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e no 
Regulamento por ela aprovado constitui infração sanitária, nos termos da Lei 
n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo da responsabilidade civil, 
administrativa e penal cabíveis. 
Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
DIRCEU RAPOSO DE MELLO 
Publicado no DOU, de 18/11/2009. 


